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Historien som værk Dorthe J\u00f8rgensen Hent PDF Æstetikken har også noget at give historieskrivningen
og overvejelserne over, hvad idéhistorie er. Idéhistorikere afviser ofte spørgsmålet om, hvad det vil sige at

behandle noget på en idéhistorisk måde. For der findes angiveligt intet svar. Men måske skulle den
idéhistoriske tænkning tage ved lære af den filosofiske. Dorthe Jørgensen viser i Historien som værk, at
historieskrivningen, herunder den idéhistoriske, med fordel kan hente inspiration i den filosofiske æstetik,

f.eks. i værkbegrebet og værkforståelsens historie. Æstetikken rummer tilmed stof til kritik af den
karrierelivsform, der breder sig i disse år med stress og uro til følge. Den filosofiske æstetik kan hjælpe os i
vor søgen efter det gode liv. Men kun hvis vi lader æstetikken være, hvad den er, i stedet for at gøre den til
noget andet. Kun hvis vi lærer at opfatte den som filosofien om den æstetiske erfaring forstået som en form

for sand erkendelse.
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